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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 والبضائع المقلَّدةبيع الدراهم المغشوشة : ديدةمسألة ج

قالالد رنرنالالا انالاله لكالالي يكالالوم البدالالف اعالالم طائالالدة طالبالالد مالالن  الالر  و ؟ هالالجي زالالوع بيالالا الالالدراهم امل لو الالة او ال انالاله يف مسالالةلة يديالالدة وهالاليالكالالالم 
مسالةلة عامالة  -مالا هالها المعماليم  –؟ طهاله  دةوهالجي زالوع بيالا البعالائا املقل البقالول مطلال ؟  هجي زوع بيا امل لوش: املسةلة يف نطاق اوسا طنقول

 يداً. البلوى
 :  المسألة عناوين

 :(1)المفكيك بينهاو ويف ا ار حتقي  هه  املسةلة البد من الموقف عند عدة عناوين 
 امل لوش : العنوام الثاين  ال ش: م االولواالعن

 الرواج : العنوام الثالف
 وتويد عناوين اخرى سنةيت عليها ام  اء اهلل تعاىل 

 ،لنسالبة بينهمالا هالي العمالوم وا صالوو مالن وياله طاناله قالد يكالوم شالش وال م لالوشواخمملفالام،  ام ال ش وامل لالوش االا عنوانالام: بيان ذلك
 .   لوشامل ش و حيف الوقد زممعام يف مورد واحد ، وقد يكوم العكس

 . طام االنسام تارة ينصح االخر وتارة اخرى ي له، هو خالف النصحرلك انثر من خالل تفسري ال ش و  ويمعح
 معنيان للنصح

 :  معنيانولكن النصح بدوره له 
املوعظالالة طنصالالده  يعالاليالنصالالح ط (3)وظالالاهر بعالالت المفاسالالري (2)املعهالالودوهالالها هالالو املعالاليف العالالريف تعالالا ال الالري وتنصالالده، وهالالو ام : المعنــا الو 

 .  مبعيف وعظه ويف قبال رلك ال ش
ُتوبُــوا َلل ــا اللَّــَه )ومنالاله قولالاله تعالالاىل:  ال وهالالو ا لالالوو طالناوالالح هالالو ا الال، وامالالا املعالاليف الثالالاين طهالالو يالالوهر املعالاليف االول واليالاله م لالاله ل الالة: المعنــا النــا  

 ألهنالالارلالالك ام املوعظالالة تسالالمى موعظالالة ونصالاليدة ؛ ومالالن هنالالا طالالام املعالاليف االول يريالالا للثالالاينأي ا الصالالة الالالي ال ينالالوي طيهالالا معالالاودة املعصالالية.  (تـ ْوب ــةن   ُصــوحان 
وأيعالاً: عظمهم مالن خالالل حالثهم علالى االمالر بالاملعروف والنهالي عالن املنكالر والنصيدة الئمة املساللمني بالمفسالري املعهالود هالو مالو ، خالصة من الزيف والنفاق

 وانصح له أي ال تلك طيه واتبعه.مادام االمام عادال طةخل  له اإلخالو هلم ط
   .  (4)وال تنايف بني املعيف االول والثاين ، النصح هو ا لوو: اذن

 الغش: العنوان الو 
علالى  –أي ال الش  –وهالو ، تعالمر شالري مالا لآلخالروبمعبالري اخالر ال الش هالو ام تظهالر ، و خدعاله طقالد شلالهنه خداع االخر طلوميكن ام يعرف ال ش با

 تينالالام  الالعرها ابالال  نمالالا لالالوسالال   وامالالا ال الالش الفعلالالي طمثالالاله نمالالا يف املا الالطة لالالو دل  ، شالالش قالالوش وشالالش طعلالالي امالالا ال الالش القالالوش طواضالالح: قسالالمني و والالنفني
 عملي.هها شش ط نونه اسودطصب مه حبيف توهم ا ا ب  
  لصدق عنوان الغش قيدان مهمان

                                                           

 وعدم المفكيك هها نام منلة للخلط احلاوجي عند البعت. (1)
 وقد توهم من انكر . (2)
 قال )إمنا هو لسوء اخميارنم يف إعراضكم عن نصدي(. 291و 5جمما البيام جمثاًل  (3)
 وقد اخملط على البعت االمر يف معنيي النصح يف قبال ال ش  (4)
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إال اناله مل يقصالد  عاملالاً ونالها احلالال لالو نالام ، طالال يسالمى شا الابالال ش طام البائا مثال لو مل يكن عاملالا ، ام قوام ال ش هو بالعلم والقصد مث
 . وسيايت توضيح رلك ام  اء اهلل تعاىل طانمظر، ال ش طال يسمى شا ا ايعا

 المغشوش: العنوان النا  
ولالالو علالالم االخالالر بالالهلك ، ةم لو الال طهالالي طعالالةحنالالاأ أو يف با نهالالا  ويالالدد دينالالارا رهبيالالا او قطعالالة رهبيالالة طلالالو، هالالو شالالري ا الالال لالالوش امل و 
لالو علالم امللالتي  مالاهالي وعليه طمادة اطتاق امل لوش عن ال الش ، ومعرطمه إال ام ال شش يف املعاملة لعلمه، ها طقد ا تى  يئا م لو ااوا ت 

   .هها م لوش وليس ب شبكونه خليطا م لو ا ط
نمالا طاليمن يالوهم االخالر ،  مالن شالري ام تكالوم املالادة م لو الةوشلاله البالائا امللالتي  طيمالا لالو خالدعواما مادة اطتاق ال ش عالن امل لالوش طهالو 

ورد هالو طالام هالها املال، ااخالرى طيدالف البالائا امللالتي علالى  الرائه مادة رائجة راد سعر م ر يف منا  ة باهنا صلمادة خا بام هه  البعاعة وهي
 . ا والبائا قد شش امللتي به وقد زممعام بام يكوم الليء م لو ، مادة م لو ةشش ولكن ال 
 ام خيلط بينهما  واا عنوانام طال ينب ي، ام النسبة بني ال ش وامل لوش هي من ويه: والمتحصل

 الرواج : العنوان النالث
 ألهنالالاعة وهنالالا طهالالجي زالالوع المعامالالجي االاله  البعالالا، (1)عة املقلالالدة الرائجالالةانمالالا يف البعالال  وامالالا العنالالوام الثالالالف طهالالو الالالرواج وهالالو مالالورد ابالالمالء  الالديد

) علياله  يف طقاله الصالادق طقالد رنالراالوىل الالي سالنبدأ االا لبسالا مها  املسالةلةهاله  هالي ، بالهلكامللالتي يعلالم  ما نالوم مقمعالى القاعالدة ام؟ رائجة
 .(2)اأ بهلك طيجوع المعامجي به تكليفا لروايهم المعامجي به ما علم النالسلطا قد أياعام الدرهم امل لوش لو نام رائجا  السالم (
امنالا املالال  يف رلالك  ،واع البيالا وعدمالهلالنالوم اللاليء رائجالا لاليس هالو املالال  ؛ إر  لاليس بصالديحاملالدعى وإم نالام والديداً إال ام هالها المعليالجي  أقو :

البالالائا لكنالاله نالالام م لو الالاً ونالالام لالالو نالالام اللالاليء رائجالالا علالالم امللالالتي ولالالهلك بالالال: ألنالاله لالاليس ب الالش مالالا ال الالش طينب الالي ام يكالالوم المعليالالجي  والالدق عنالالوام هالالو
 .(3)طانه حىت ما روايه طالبيا شش ياهالً وامللتي  عاملًا به

 .على الرواجر يف البدف على ودق عنوام ال ش وعدمه ال على امل لوش وال ام املدا: واملمدصجي
 هي: –دام ظله  –ون  عبارته 

وامالا الرائجالة بالني النالاأ مالا العلالم بالال ش طالال نالالم يف يالواع املعاوضالة عليهالا وضالعا وتكليفالا ، امل لو الة شالري الرائجالة مالكالالم الالدراهوحمجي "
 .و ة وشري م لو ةمن شري طرق بني نوم املادة م ل (4)با ملن بيد  اعمة االمورالواع تابا للرواج وهو تا ألم

 والثمرة يف نجي رلك:
قاعالدة ال ضالرر نظالري مالا المزماله اإلعالالم يف  ، ورلالك(5)وإم نام النالوع عالاملني باله املدار عليهطام لو نام للملتي يهجي  خصي طيما تظهر 

 .(7)نهلك  مسةلمناوحال  (6)ي ال النوعيصهو اللخالعرر واحلرج  املال  يف نوم  منحرج  وال

                                                           

 والكثري من البعاعة املويودة يف السوق العراقي مقلدة  (1)
 لبعاعة املقلدة.سب  ام دائرة حبف الفقهاء هي يف جمال الدرهم امل لوش وحنن نعممه ملطل  ا (2)
 ومن اراد الملكيك طله ام يلكك يف ودق عنوام ال ش )وال جمال للملكيك( ال ام يريا العلة للرواج وعدمها. (3)
م يانالا يمكالمومل يقيد السيد الروحاين بقيد المست رشم اعمبار  إر لو تست السلطام نام شلاً دوم  ك، ولعله مل يقيد باله ألناله قيالد ارتكالاعي طاناله أح (4)

 السلطام على امل لوش نما تصنا بعت الدول عند  بعها للنقد بال شطاء من عملة او رهب وهها من ال ش والمزوير وا داع.
 طمةمالجي طلو نان  البعاعة املقلدة رائجة لكالن هالها امللالتي نالام يالاهاًل بالهلك طجالاء ليلالتي بعنالوام اهنالا أواللية مالا علالم البالائا  هلاله، طاناله شالش، (5)

 الرواج امارة نوعية على العلم طمدبر.عليه ام يسمخرب حاله وانه عامل أو ياهجي إر نعم ال زب 
 طلو أضر به الصوم سقط عنه وإم مل يعر بعامة الناأ عادة، وبالعكس: لو اضر بعامة ومل يعر به مل يسقط عنه. (6)
 ر النوعية حتماج اىل عناية ودليجي خاو إر هي جماع يف الواقا.والقاعدة العامة هي ام مطل  عناوين املوضوعاد ظاهرها اللخصية ال النوعية إ (7)
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 المدار ف  الروايات علا الغش ل المغشوش: 
كلمالا نالام هنالا  شالش طهالو عنوام ال ش هالو املالهنور طيهالا طار ؛ هو على ال ش ال امل لوش الروايادام املدار يف ي هطواما املسةلة االخرى 

قالد يسالمدل  امل لو الةإال انه يف و رى البدالف وهالو الالدراهم ، طال حرمةبه علم الطرف االخر  بامبال شش  شواما لو نام هنا  م لو ، حرام
 –ومعاله ، ال الش علالى امل لالوش اضالاطة اىلام املالدار الالي يظهالر منهالا بالدوا  الروايالاد وجموعالة مالن مبلاً حرمة بيا امل لوش وإم مل يكن شعلى 

 .  طهنا  عنوانام للمدرمي –لو نام 
 العنوان األو : الغش

 والدليجي على حرمة ال ش مطلقاً هو الرواياد الصديدة واملعمربة العديدة ومنها:
يف  بيعالالالهنالالالام يبيالالالا القمالالالاش   طانالالاله عنالالالدما نالالالام - والالالالهي نالالالام يبيالالا السالالالابري -ار خا الالالب هلالالالام : ) عليالالاله السالالالالم (الكالالالاظم االمالالالام معمالالربة 

 .  "شش وال ش ال حيجي الظاللهلام ام البيا يف  يا":  ) عليه السالم (طقال له االمام ، ال هه واحل والعيب لو ويد طهو شري بارع الظالل
إرا جتالرد عالن ال الش  طهالجي زالوع بيعاله، وش لالامنالا الكالالم يف امل، أبداً ف يف رلك وال نقاش وال توق اإلسالمال ش من ضرورياد بجي ام حرمة 

 .  لكن سيةيت نقاش نجي رلكو ، الروايادالبعت قد اسمظهر احلرمة من ؟ ا العلمحىت م بام باعه
 العنوان النا  : المغشوش

 وقد يسمدل على حرمة بيا امل لوش مطلقاً برواياد:
ْيــر  ع ــْن ))وقالالال: اىل درهالالم م لالالوش أ الالار  ) عليالاله السالالالم (ام االمالالام : يالالهفالالي وطاملفعالالجي بالالن عمالالر الع خالالرب( 1 ف أ مَّــا م ــا ر و اُه ابْــُن أ بَــ  ُعم 

ـر  اْلُعْعَفـ ِّ قـ ا   ُتْنـُت َعْنـد  أ بَـ  ع ْبـَد اللَّـَه  ر َف ِّ ع َن اْلُمف ضََّل بْـَن ُعم  يْـَه     ) عليـه السـ ( (ع َل ٍّ الصَّيـْ ر اَهـُم فـ أ ْلق ا َللـ  َّ َ ْره مـان فـ أُْلَق   بـ ـْين  ي د 
ـ ا فـ ُقْلُت س تُّوٌق فـ ق ا   و  م ا السَّتُّوُق فـ ُقْلُت ط بـ ق تـ ْيَن َفضَّةن و  ط بـ ق ةن َمْن ُ ح  ه ا فـ ق ا   أ ْيش  ه ذ  اس  و  ط بـ ق ـةن َمـْن َفضَّـة  فـ ق ـا   اْتَسـْره ا ف َُ َـُّه ل  َمنـْ

ا و  ل  َل ْـ   (1) ((ف اقُهُ ي َحلُّ بـ ْيُع ه ذ 
سالاليعود  ورلالالو اسالالمفدنا الطريقيالالة طالالاح طإننالالا؟ هالالجي الظالالاهر منهالالا هالالو املوضالالوعية لكسالالر الالالدرهم او الطريقيالالة :هالالوومالالورد البدالالف يف هالاله  الروايالالة 

   نما سيةيت  .لل ش ال امل لوش
ُه بَي ـَدَه  ُـمَّ ف َُذ ا     ا َي ) عليه الس ( (ق ا   ُتنَّا َعْند  أ َب  اْلح س َن )): ( خرب موسى بن بكر2 َـ ر  َللـ ا َ ين ـار  ف أ ه ـذ  يْـَه فـ ن  ُر م ْصُبوب ٌة بـ ْين  ي د 

 (2)((ٌء َفيَه َغش   ق ط ع ُه بََنْصف ْيَن  ُمَّ ق ا   َل  أ ْلَقَه َف  اْلب اُلوع َة ح تَّا ل  يـُب اع  ش  ْ 
 .ر اىل الطريقية وال شتريا املسانلمة )حىت( بعد   وظاهر هه  الرواية هو املوضوعية إال ام ما

وصـلا  وللكالالم تممالة. (3)((ينفـ يقطـع ول يحـل ان ))قالال ، سالمو يف خرب دعائم االسالالم يف ال ) عليه السالم (دق ( عن االمام الصا3
 اهلل علا محمد واله الطاهرين

                                                           

 .109و 7هتهيب األحكام ج (1)
 .160و 5الكايف ج (2)
 .29و 2دعائم اإلسالم ج( 3)


